๑
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure : SOP)
บริการสารสนเทศห้องสมุดกระทรวงแรงงาน
๑. วัตถุประสงค์
มาตรฐานการปฏิบัติงานบริการสารสนเทศห้องสมุดกระทรวงแรงงาน เป็นการจัดทารายละเอียดของ
งานบริการสารสนเทศออกมาเป็นระบบและครบถ้วน ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการกาหนดมาตรฐานวิธีการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ให้ปฏิบัติงานให้ได้งานที่มีคุณภาพตามที่กาหนด ช่วยลดขั้นตอนการทางาน
ที่ซ้าซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการทางาน ประหยัดเวลา และผู้ปฏิบัติงานสามารถทางานแทนกันได้ ทาให้เกิด
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และทาให้การให้บริการสารสนเทศของห้องสมุด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. ขอบเขต
เป็นกรอบแนวทางในการให้บริการสารสนเทศห้องสมุดกระทรวงแรงงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓. คาจากัดความ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด หมายถึง บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจาห้องสมุดกระทรวงแรงงาน
บัตรสมาชิกห้องสมุด หมายถึง บัตรอนุญาตที่ใช้ ในการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศห้ องสมุด
กระทรวงแรงงาน
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้
(๑) หนังสือทั่วไปที่สามารถยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ ตารา นวนิยาย วารสาร และ
สิ่งพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งห้องสมุดมิได้ระบุห้ามยืม
(๒) หนังสือที่ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่ วารสารหรือหนังสือพิมพ์รายวันฉบับปัจจุบัน
หนังสือหายาก หนังสืออ้างอิง เช่น สารานุกรม พจนานุกรม คู่มือ ทาเนียบนาม และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่ห้องสมุด
ระบุห้ามยืม เป็นต้น
(๓) สิ่งพิมพ์รัฐบาล หมายถึง สิ่งพิมพ์และวัสดุที่หน่วยงานราชการจัดทาขึ้นเพื่อจาหน่าย
จ่ายแจกเป็นการเผยแพร่ ผลงาน หรือรายงานความเคลื่อนไหว และความก้าวหน้าทางวิชาการที่หน่วยราชการ
นั้น ๆ เกี่ยวข้อง
(๔) หนังสือลักษณะพิเศษ เช่น วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ หนังสืออนุสรณ์ เอกสารผลงาน
ทางวิชาการ และหนังสืออย่างอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกัน เป็นต้น
(๕) โสตทัศนวัสดุ ได้แก่ เทปคาสเซ็ท ม้วนวีดิโอ ซีดี-รอม แผ่นดิสเก็ต
บริการสารสนเทศ หมายถึง งานบริการข้อมูลสารสนเทศ ช่วยค้นหาข้อมูลสารสนเทศ หรือเรื่องราว
ต่าง ๆ และติดต่อกับศูนย์เอกสารและศูนย์สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อให้ ผู้ ใช้บริการไดข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง
สมบูรณ์รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด

๒
ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุด หมายถึง
(๑) ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
(๒) ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน
(๓) ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา
- ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุดตาม ข้อ (๑) และ (๒) สามารถสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุดโดยแจ้ง
ความประสงค์ต่อบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งผู้ใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์มพร้อม
รูปถ่าย ๑ ใบ
- ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุดตาม ข้อ (๓) ไม่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุด แต่สามารถเข้าใช้
ห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้าได้ กรณีที่ต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศไปถ่ายเอกสาร ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อกรอกแบบฟอร์ม และแลกบัตรประชาชน
ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐที่จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชน
เพื่อสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของ
ราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่ และงบประมาณ
จึ งให้ ถือ ว่า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ต้อ งจั ด ตั้ง ศูนย์ ข้อ มูล ข่ าวสารกาหนดให้ เ ป็น เฉพาะหน่ว ยงานของรัฐ ที่ เป็ น
นิติบุคคลเท่านั้ น ดังนั้น หมายถึง หน่ วยงานของรัฐ ที่เป็นราชการส่วนกลาง คือ กรม หน่วยงานเทียบเท่า
ราชการส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด และราชการส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ห้องสมุดกระทรวงแรงงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
- วางแผน วิเคราะห์ จัดหา และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ในห้องสมุดกระทรวง
แรงงาน
- เปิดเผย เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอข้อมูล โดยปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๓
๕. บริการสารสนเทศห้องสมุดกระทรวงแรงงาน
๕.๑ Work Flow กระบวนการบริการสารสนเทศห้องสมุดกระทรวงแรงงาน
กระบวนการบริการสารสนเทศ
ห้องสมุดกระทรวงแรงงาน

๑. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

๒. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

๓. การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

๔. สรุปและรายงานผล

๔
Work Flow กระบวนการบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
สัญลักษณ์
เริ่มต้น/สิ้นสุด
ลาดับ

ดาเนินการ

ตัดสินใจ/พิจารณา

ผังกระบวนการ

๑

ระยะเวลา

๕ นาที

เป็นข้าราชการ/พนง.ราชการ/
ลูกจ้างประจา/บุคลากรเกษียณ
อายุของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานหรือไม่
เป็น
ลูกจ้ างประ

ไม่เป็น
(ยืมออกไม่ได้/ขอถ่ายเอกสาร)

แลกบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนง.
ราชการ/บัตรลูกจ้างประจาของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อนาหนังสือไปถ่าย
เอกสารและนากลับมาคืนภายในวันเดียวกัน

เสร็จสิ้นการให้บริการ

ไม่เคย
- จนท. ให้ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์ม
พร้อมรูปถ่าย ๑ ใบ
- จนท. ติดบาร์โค้ดหลังบัตรข้าราชการ/
บัตรพนง.ราชการ/บัตรลูกจ้างประจา

3

ทิศทางการไหล

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ผู้ใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้ใช้บริการมาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อ
ขอยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ผู้ใช้บริการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ

๒

ต่อเนื่อง

เคยทำบัตร
สมำชิกหรือไม่

เคย

สามารถยืม
ทรัพยากรสารสนเทศได้

3

ตรวจสอบสถานภาพของผู้ใช้บริการ
เจ้ า หน้ า ที่ ห้ อ งสมุ ด ตรวจสอบสถานภาพของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารว่ า เป็ น ข้ า ราชการ/พนั ก งานราชการ/
ลูกจ้างประจา/บุคลากรเกษียณอายุของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงานหรือไม่
กรณีที่ ๑ ไม่เป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ/
ลูกจ้างประจา/บุคลากรเกษียณอายุของหน่วยงาน
ในสั ง กั ด กระทรวงแรงงาน จะไม่ ส ามารถสมั ค ร
สมาชิก ห้อ งสมุด และยืม ทรั พยากรสารสนเทศได้
แต่ ส ามารถเข้ า ใช้ ห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ศึ ก ษาค้ น คว้ า
และสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศไปถ่ายเอกสาร
โดยผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต้ อ งมาติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ห้ อ งสมุ ด
เพื่ อ ขอถ่ า ยเอกสาร โดยกรอกแบบฟอร์ ม และ
แลกบั ต รประชาชนเพื่ อ น าทรั พ ยากรสารสนเทศ
ไปถ่ายเอกสาร และนากลับมาคืนภายในวันเดียวกัน
กรณี ที่ ๒ เป็ น ข้ า ราชการ/พนั ก งานราชการ/
ลูกจ้างประจา/บุคลากรเกษียณอายุของหน่วยงาน
ในสังกั ดกระทรวงแรงงาน เจ้ าหน้ าที่ ห้ องสมุด จะ
ดาเนินการตรวจสอบว่า เคยทาบัตรสมาชิกหรือไม่
(๑) เคยทาบัตรสมาชิก ผู้ใช้บริการสามารถยืม
ทรัพยากรสารสนเทศได้
(๒) ไม่เคยทาบัตรสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องกรอก
แบบฟอร์ม พร้อมรูปถ่าย ๑ ใบ เพื่อทาบัตรสมาชิก
ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะติดบาร์โค้ดสมาชิก
หลั ง บั ต รข้ า ราชการ /บั ต รพนั ก งานราชการ /
บัตรลูกจ้างประจา

๕
สัญลักษณ์
เริ่มต้น/สิ้นสุด
ลาดับ

ดาเนินการ

ตัดสินใจ/พิจารณา

ผังกระบวนการ

๓

3

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน

๓ นาที

ตรวจสอบลักษณะการยืมของทรัพยากร
สารสนเทศแต่ละประเภท
ผู้ใช้บริกำรนำทรัพยำกรสำรสนเทศมำติดต่อขอ
ยืม ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดจะดำเนินกำรตรวจสอบ
ลักษณะกำรยืมของทรัพยำกรสำรสนเทศแต่ละ
ประเภทว่ำสำมำรถยืมออกได้หรือไม่
กรณีที่ ๑ ทรัพยำกรสำรสนเทศยืมออกไม่ได้
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถยืมออกไปถ่ำยเอกสำรได้
โดยผู้ใช้บริกำรต้องมำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดเพื่อ
ขอถ่ำยเอกสำร โดยกรอกแบบฟอร์ม และแลกบัตร
ประชำชน/บัตรข้ำรำชกำร/บัตรพนง.รำชกำร/
บัตรลูกจ้ำงประจำของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
แรงงำน เพื่อนำทรัพยำกรสำรสนเทศไปถ่ำยเอกสำร
และนำกลับมำคืนภำยในวันเดียวกัน
กรณีที่ ๒ ทรัพยำกรสำรสนเทศยืมออกได้
เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดจะทำรำยกำรยืม โดยกำหนด
จำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศและระยะเวลำใน
กำรยืม ดังนี้
- หนังสือทั่วไป สิ่งพิมพ์รัฐบำล ส่วนกลำง
ยืมได้ ๑๐ วัน ส่วนภูมภิ ำคยืมได้ 20 วัน
- วำรสำร ส่วนกลำงยืมได้ 5 วัน ส่วน
ภูมิภำคยืมได้ 10 วัน
- โสตทัศนวัสดุ ส่วนกลำงยืมได้ 5 วัน
ส่วนภูมภิ ำคยืมได้ 10 วัน
* ทั้ง ๓ ประเภทยืมรวมกันได้ไม่เกิน ๑๐ รำยกำร
** ค่ำปรับ ๒ บำท / รำยกำร / วัน

ยืมออกได้

แลกบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/
บัตรพนง.ราชการ/บัตรลูกจ้างประจา
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงานเพื่อนาหนังสือไปถ่ายเอกสาร
และนากลับมาคืนภายในวันเดียวกัน
ทำรำยกำรยืมกับ จนท.
- หนังสือทั่วไป สิ่งพิมพ์รัฐบำล ส่วนกลำงยืมได้ ๑๐ วัน
ส่วนภูมิภำคยืมได้ 20 วัน
- วำรสำร ส่วนกลำงยืมได้ 5 วัน ส่วนภูมิภำคยืมได้ 10 วัน
- โสตทัศนวัสดุ ส่วนกลำงยืมได้ 5 วัน ส่วนภูมิภำคยืมได้ 10
วัน
* ทั้ง ๓ ประเภทยืมรวมกันได้ไม่เกิน ๑๐ รำยกำร
** ค่ำปรับ ๒ บำท / รำยกำร / วัน

๔

๑ เดือน
เสร็จสิ้นการให้บริการ

ทิศทางการไหล

ระยะเวลา

สิ่งพิมพ์นั้นสามารถ
ยืมได้หรือไม่
ยืมออกไม่ได้/ขอถ่ายเอกสาร

ต่อเนื่อง

เสร็จสิ้นการให้บริการ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเก็บสถิติข้อมูลการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ
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Work Flow กระบวนการบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

7
๕.๒ รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
ชื่อกระบวนการ : บริการสารสนเทศห้องสมุดกระทรวงแรงงาน
ลาดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ติดตาม
ประเมินผล

เอกสารอ้างอิง

แบบฟอร์มที่ใช้

๑

จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด

๑.๑ รวบรวมความต้องการของผู้ใช้บริการในการเสนอ
ซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
๑.๒ ตรวจสอบ/คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้า
ห้องสมุด
๑.๓ ขออนุมัตจิ ัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด

๑๒ เดือน

จานวนทรัพยากร
สารสนเทศที่
ผู้ใช้บริการเสนอซื้อ
เข้าห้องสมุด

ผอ.ผส/
กฤษดา

-

รายงานการแนะนา
ทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อเสนอซื้อเข้า
ห้องสมุด

แบบฟอร์มการ
แนะนาทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อ
เสนอซื้อเข้า
ห้องสมุด

๒

การจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ

๑๒ เดือน

จานวนทรัพยากร
สารสนเทศที่
ลงทะเบียนในระบบ
ห้องสมุด

กฤษดา/
สุลักษณ์

-

รายงานสื่อลงทะเบียน

-

๓

การบริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ

๑๒ เดือน

จานวนการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ

กฤษดา/
สุลักษณ์

-

รายงานปริมาณการ
ยืม-คืนสื่อ

-

๔

สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงาน

๒.๑ ลงทะเบียน/บันทึกรายการบรรณานุกรมทรัพยากร
สารสนเทศ
๒.๒ วิเคราะห์หัวเรื่อง/หมวดหมู่ของทรัพยากร
สารสนเทศ
๒.๓ เตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อออกให้บริการ
(ติดบาร์โค้ดหนังสือ/พิมพ์สัน/ห่อปกพลาสติกหนังสือ)
๓.๑ สมัครสมาชิก/พิมพ์บาร์โค้ด
๓.๒ ให้คาปรึกษา/สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
๓.๓ บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
๔.๑ รายงานจานวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
๔.๒ รายงานจานวนการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
๔.๓ รายงานการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ของห้องสมุด
๔.๔ รายงานค่าปรับห้องสมุด

๑ เดือน

- จานวนผู้เข้าใช้
บริการห้องสมุด
- จานวนการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ
- ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการห้องสมุด
กระทรวงแรงงาน

ผอ.ผส/
กฤษดา

-

- รายงานปริมาณการ
ยืม-คืนสื่อ
- รายงานผู้เข้าใช้
บริการห้องสมุด
- รายงานความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการห้องสมุด
กระทรวงแรงงาน
- ใบนาส่งเงินค่าปรับ

แบบสารวจความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดกระทรวง
แรงงาน
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ชื่อกระบวนการย่อย : การบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา

ลาดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑

ผู้ใช้บริการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ

๒

ตรวจสอบสถานภาพของ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรวจสอบสถานภาพของผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการ
ว่าเป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจา/
บุคลากรเกษียณอายุของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงานหรือไม่
กรณีที่ ๑ ไม่เป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ/
ลูกจ้างประจา/บุคลากรเกษียณอายุของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน จะไม่สามารถสมัครสมาชิก
ห้องสมุดและยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ แต่สามารถ
เข้าใช้ห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้า และสามารถยืม
ทรัพยากรสารสนเทศไปถ่ายเอกสาร ผู้ใช้บริการต้องมา
ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อขอถ่ายเอกสาร โดยกรอก
แบบฟอร์ม และแลกบัตรประชาชนเพื่อนาทรัพยากร
สารสนเทศไปถ่ายเอกสาร และนากลับมาคืนภายใน
วันเดียวกัน
กรณีที่ ๒ เป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ/
ลูกจ้างประจา/บุคลากรเกษียณอายุของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าทีห่ ้องสมุดจะ
ดาเนินการตรวจสอบว่า เคยทาบัตรสมาชิกหรือไม่
(๑) เคยทาบัตรสมาชิก ผู้ใช้บริการสามารถยืม
ทรัพยากรสารสนเทศได้

ผู้ใช้บริการมาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อขอยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ

ติดตาม
ประเมินผล

เอกสารอ้างอิง

แบบฟอร์มที่ใช้

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

-

-

กฤษดา/
สุลักษณ์

-

-

-

๕ นาที

- จานวนการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ
- จานวนการขอยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อไปถ่ายเอกสาร

กฤษดา/
สุลักษณ์

-

- คู่มือการใช้
บริการห้องสมุด
กระทรวงแรงงาน
- รายงานการขอ
ยืมทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อไป
ถ่ายเอกสาร
- รายงานผู้เข้าใช้
บริการห้องสมุด

- แบบฟอร์มการขอ
ทาบัตรสมาชิก
ห้องสมุด
- แบบฟอร์มการขอ
ยืมทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อไป
ถ่ายเอกสาร
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ลาดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

- จานวนการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ
- จานวนการขอยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อไปถ่ายเอกสาร

กฤษดา/
สุลักษณ์

ติดตาม
ประเมินผล

เอกสารอ้างอิง

แบบฟอร์มที่ใช้

- รายงานปริมาณ
การยืม-คืนสื่อ
- ใบนาส่งเงิน
ค่าปรับ
- คู่มือการใช้
บริการห้องสมุด
กระทรวงแรงงาน
- รายงานการขอ
ยืมทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อไป
ถ่ายเอกสาร

แบบฟอร์มการขอยืม
ทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อไป
ถ่ายเอกสาร

(๒) ไม่เคยทาบัตรสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องกรอก
แบบฟอร์ม พร้อมรูปถ่าย ๑ ใบ เพื่อทาบัตรสมาชิก
ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะติดบาร์โค้ดสมาชิกหลัง
บัตรข้าราชการ/บัตรพนง.ราชการ/บัตรลูกจ้างประจา
๓

ตรวจสอบลักษณะการยืม
ผู้ใช้บริกำรนำทรัพยำกรสำรสนเทศมำติดต่อขอยืม
ของทรัพยากรสารสนเทศ เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดจะดำเนินกำรตรวจสอบลักษณะ
แต่ละประเภท
กำรยืมของทรัพยำกรสำรสนเทศแต่ละประเภท
ว่ำสำมำรถยืมออกได้หรือไม่
กรณีที่ ๑ ทรัพยำกรสำรสนเทศยืมออกไม่ได้
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถยืมออกไปถ่ำยเอกสำรได้ โดย
ผู้ใช้บริกำรต้องมำติดต่อเจ้ำหน้ำทีห่ ้องสมุดเพื่อขอถ่ำย
เอกสำร โดยกรอกแบบฟอร์ม และแลกบัตรประชำชน/
บัตรข้ำรำชกำร/บัตรพนง.รำชกำร/บัตรลูกจ้ำงประจำ
ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน เพื่อนำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศไปถ่ำยเอกสำร และนำกลับมำคืน
ภำยในวันเดียวกัน
กรณีที่ ๒ ทรัพยำกรสำรสนเทศยืมออกได้
เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดจะทำรำยกำรยืม โดยกำหนดจำนวน
ทรัพยำกรสำรสนเทศและระยะเวลำในกำรยืม ดังนี้
- หนังสือทั่วไป สิ่งพิมพ์รัฐบำล ส่วนกลำงยืมได้
๑๐ วัน ส่วนภูมิภำคยืมได้ 20 วัน
- วำรสำร ส่วนกลำงยืมได้ 5 วัน ส่วนภูมภิ ำค
ยืมได้ 10 วัน
- โสตทัศนวัสดุ ส่วนกลำงยืมได้ 5 วัน
ส่วนภูมภิ ำคยืมได้ 10 วัน
* ทั้ง ๓ ประเภทยืมรวมกันได้ไม่เกิน ๑๐ รำยกำร
** ค่ำปรับ ๒ บำท / รำยกำร / วัน

๓ นำที

-
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ลาดับ
๔

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เสร็จสิ้นการให้บริการ

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเก็บสถิติข้อมูลการยืมทรัพยากร
สารสนเทศของผู้ใช้บริการ และสารวจความพึงพอใจใน
การให้บริการของห้องสมุด

๑ เดือน

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

- จานวนการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ
- ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการห้องสมุด
กระทรวงแรงงาน

ผอ.ผส/
กฤษดา

ติดตาม
ประเมินผล
-

เอกสารอ้างอิง

แบบฟอร์มที่ใช้

- รายงานปริมาณ
การยืม-คืนสื่อ
- รายงานผู้เข้าใช้
บริการห้องสมุด
- รายงานความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดกระทรวง
แรงงาน
- ใบนาส่งเงิน
ค่าปรับ
- รายงานการขอ
ยืมทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อไป
ถ่ายเอกสาร

แบบสารวจความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการห้องสมุด
กระทรวงแรงงาน
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๖. บริการข้อมูลข่าวสารพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๖.๑ Work Flow กระบวนการบริ การข้อมูลข่า วสารตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่า วสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
กระบวนการบริการข้อมูลข่าวสารตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ผู้มาติดต่อแจ้งความจานง

เจ้าหน้าที่พิจารณาเหตุผล
ตามระเบียบ

(กรณีบริการข้อมูลทันทีหรือภายใน ๑ วัน)
ผู้มาติดต่อกรอกข้อมูลในแบบคาขอ

(กรณีข้อมูลมีจานวนมากหรือภายใน ๑๕ วัน)
เจ้าหน้าที่ชี้แจงขั้นตอนให้ผู้มาติดต่อทราบ

(กรณีที่ไม่เปิดเผยข้อมูลแจ้งผู้ขอภายใน ๑๕ วัน)
เจ้าหน้าที่ชี้แจงเหตุผลให้ผู้มาติดต่อทราบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง

ผู้มาติดต่อกรอกข้อมูลในแบบคาขอ

- กรณีผมู้ าติดต่อยืนยันความต้องการ
- ผู้มาติดต่อกรอกข้อมูลในแบบคาขอ

รับเอกสาร
- ถ่ายเอกสาร
- รับรองสาเนา (ถ้ามี)
- ชาระค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
- แจ้งกาหนดวันเวลารับเอกสาร

- ผู้มาติดต่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร
- รับเอกสาร

วัน เวลามารับเอกสาร
- ถ่ายเอกสาร
- รับรองสาเนา (ถ้ามี)
- ชาระค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
- ผู้มาติดต่อตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร
- รับเอกสาร

ผู้มาติดต่อแสดงความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
เข้าระบบ

เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
บริหารข้อมูลข่าวสารฯ พิจารณา
- เจ้าหน้าที่รับผลพิจารณา
- แจ้งผู้มาติดต่อทราบ

- รับทราบข้อมูลผลการพิจารณา
- ยอมรับ/รับเอกสาร
- ไม่ยอมรับ/เจ้าหน้าที่แนะนาให้อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
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๖.๒ รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
ชื่อกระบวนการ : บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ลาดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ติดตาม
ประเมินผล

เอกสารอ้างอิง

แบบฟอร์มที่ใช้

๑

กรณีบริการข้อมูลทันที
หรือภายใน ๑ วัน

๑.๑ ผู้มาติดต่อกรอกข้อมูลในแบบคาขอ
๑.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
๑.๓ ผู้มาติดต่อรับเอกสาร
- ถ่ายเอกสาร
- รับรองสาเนา (ถ้ามี)
- ชาระค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
๑.๔ ผู้มาติดต่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และ
รับเอกสาร

๑ วัน

จานวนผู้ใช้บริการ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ

กฤษดา

-

รายงานการขอใช้
บริการข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ

แบบการขอใช้
บริการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ

๒

กรณีข้อมูลมีจานวนมาก
หรือภายใน
๑๕ วัน

๒.๑ เจ้าหน้าที่ชี้แจงขั้นตอนให้ผู้มาติดต่อทราบ
๒.๒ ผู้มาติดต่อกรอกข้อมูลในแบบคาขอ
๒.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้งกาหนด
วันเวลารับเอกสาร
๒.๔ ผู้มาติดต่อมารับเอกสาร
- ถ่ายเอกสาร
- รับรองสาเนา (ถ้ามี)
- ชาระค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
๒.๕ ผู้มาติดต่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และ
รับเอกสาร

๑๕ วัน

จานวนผู้ใช้บริการ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ

กฤษดา

-

รายงานการขอใช้
บริการข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ

แบบการขอใช้
บริการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
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ลาดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา

๓

กรณีที่ไม่เปิดเผยข้อมูล
แจ้งผู้ขอภายใน
๑๕ วัน

๓.๑ เจ้าหน้าที่ชี้แจงเหตุผลให้ผู้มาติดต่อทราบ
๓.๒ กรณีผู้มาติดต่อยืนยันความต้องการ ให้ผู้มาติดต่อ
กรอกข้อมูลในแบบคาขอ
๓.๓ เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริหารข้อมูล
ข่าวสารฯ พิจารณา
๓.๔ เจ้าหน้าที่รับผลพิจารณา และแจ้งผู้มาติดต่อ
รับทราบ
๓.๕ ผู้มาติดต่อรับทราบข้อมูลผลการพิจารณา
- ยอมรับ/รับเอกสาร
- ไม่ยอมรับ/เจ้าหน้าที่แนะนาให้อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

๔

สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงาน

๔.๑ ผู้มาติดต่อแสดงความคิดเห็น
๔.๒ เจ้าหน้าที่จัดเก็บเข้าระบบ

๑๕ วัน

๑๒ เดือน

ตัวชี้วัด
จานวนผู้ใช้บริการ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสาร สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

ผู้รับผิดชอบ

ติดตาม
ประเมินผล

เอกสารอ้างอิง

แบบฟอร์มที่ใช้

ผอ.ผส/
คณะกรรมการ
บริหารข้อมูล
ข่าวสารฯ/
กฤษดา

-

รายงานการขอใช้
บริการข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ

แบบการขอใช้
บริการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ

กฤษดา

-

- รายงานการขอใช้
บริการข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ
- รายงานความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสาร สานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน

แบบสารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสาร สานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน
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๗. แบบฟอร์มที่ใช้
- แบบฟอร์มการแนะนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเสนอซื้อเข้าห้องสมุด
- แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดกระทรวงแรงงาน
- แบบฟอร์มการขอยืมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อไปถ่ายเอกสาร
- แบบฟอร์มการขอทาบัตรสมาชิกห้องสมุด
- แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
- แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๘. เอกสารอ้างอิง
- รายงานการแนะนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเสนอซื้อเข้าห้องสมุด
- รายงานสื่อลงทะเบียน
- คู่มือการใช้บริการห้องสมุดกระทรวงแรงงาน
- รายงานปริมาณการยืม-คืนสื่อ
- รายงานผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
- รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดกระทรวงแรงงาน
- ใบนาส่งเงินค่าปรับ
รายงานการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
- รายงานการขอยืมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อไปถ่ายเอกสาร
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ภาคผนวก
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คู่มือการใช้บริการห้องสมุดกระทรวงแรงงาน
ประวัติและการดาเนินงาน
ห้องสมุดกระทรวงแรงงานเดิมชื่อ ห้องสมุดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เริ่มจัดตั้งขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ อยู่ในสังกัดสานักสารสนเทศแรงงานและสวัสดิการสังคม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการปฏิรูป
ระบบราชการและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงาน ทาให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปลี่ยนชื่อเป็น
กระทรวงแรงงาน และห้องสมุดเปลี่ยนชื่อตามหน่วยงานภายใต้สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นับแต่นั้นมา
ห้องสมุดกระทรวงแรงงานเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ โดยใช้
มาตรฐานการให้หมวดหมู่หนังสือแบบ ILO Thesaurus ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ห้องสมุดในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ใช้ ปัจจุบันใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ คือ โปรแกรม Magic Library
เวลาทาการ
ห้องสมุดเปิดให้บริการตามวันทาการของทางราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.
ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุด / ประเภทสมาชิก
- ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุด คือ
(๑) ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
(๒) ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน
(๓) ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา
- ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุดตาม ข้อ (๑) และ (๒) สามารถสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุด โดยแจ้งความ
ประสงค์ต่อบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งผู้ใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์มพร้อม
รูปถ่าย ๑ ใบ
- ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุดตาม ข้อ (๓) ไม่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุด แต่สามารถเข้าใช้ห้องสมุด
เพื่อศึกษาค้นคว้าได้ กรณีที่ต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศไปถ่ายเอกสาร ผู้ ใช้บริการสามารถติดต่อ
บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อกรอกแบบฟอร์ม และแนบบัตรประชาชน
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ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้
(๑) หนังสือทั่วไปที่สามารถยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ ตารา นวนิยาย วารสาร และ
สิ่งพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งห้องสมุดมิได้ระบุห้ามยืม
(๒) หนังสือที่ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่ วารสารหรือหนังสือพิมพ์รายวันฉบับปัจจุบัน
หนังสือหายาก หนังสืออ้างอิง เช่น สารานุกรม พจนานุกรม คู่มือ ทาเนียบนาม และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่ ห้องสมุด
ระบุห้ามยืม เป็นต้น
(๓) สิ่งพิมพ์รัฐบาล หมายถึง สิ่งพิมพ์และวัสดุที่หน่วยงานราชการจัดทาขึ้นเพื่อจาหน่าย
จ่ายแจกเป็นการเผยแพร่ ผลงาน หรือรายงานความเคลื่อนไหว และความก้าวหน้าทางวิชาการที่หน่วยราชการ
นั้น ๆ เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานประจาปี สถิติ สามะโน กฎหมาย กฎข้อบังคับ ระเบียบ รายงานการประชุม
รายงานการอบรมสัมมนา รายงานการวิจัย รายงานการสารวจ การประเมินผล โครงการพัฒนา รายงาน
การไปดู ง าน งบประมาณ ประมวลรายได้ แผนที่ ชี ว ประวั ติ และแผนงาน ปาฐกถา ค าบรรยาย
ข่าวแถลงการณ์ สมุดปกขาว พระราชดารัส พระบรมราโชวาท คาปราศรัย และสุนทรพจน์
(๔) หนังสือลักษณะพิเศษ เช่น วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ หนังสืออนุสรณ์ เอกสารผลงาน
ทางวิชาการ และหนังสืออย่างอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกัน
(๕) โสตทัศนวัสดุ ได้แก่ เทปคาสเซ็ท ม้วนวีดิโอ ซีดี-รอม แผ่นดิสเก็ต
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การจัดหมวดหมู่
หมวด
๐๑
๐๒
๐๓
๐๔
๐๕
๐๖
๐๗
๐๘
๐๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

ชื่อหมวดภาษาไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การพัฒนาสังคม
การพัฒนาเศรษฐกิจ
กฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐบาล และการเมือง

ชื่อหมวดภาษาอังกฤษ
INTERNATIONAL RELATIONS
SOCIAL DEVELOPMENT
ECONOMIC DEVELOPMENT
LAW, HUMAN RIGHTS, GOVERNMENT AND
POLITICS
สังคมศาสตร์ วัฒนธรรม มนุษยศาสตร์ และ
SOCIAL SCIENCES, CULTURE, HUMANITIES
ศิลปะ
AND ART
การศึกษาและการฝึกอบรม
EDUCATION AND TRAINING
การพัฒนาชนบท เกษตรกรรม การทาป่าไม้และ RURAL, DEVELOPMENT, AGRICULTURE,
การประมง
FORESTRY AND FISHING
อุตสาหกรรม
ACTIVITES ECONOMICS
การค้า
TRADE
การขนส่ง
TRANSPORT
การเงิน
FINANCING
การจัดการ หรือ การบริหาร
MANAGEMENT
แรงงาน และการจ้างงาน
LABOUR AND EMPLOYMENT
ประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติและ POPULATION, RACE RELATIONS AND
การอพยพย้ายถิ่น
MIGRATION
สุขภาพ และความปลอดภัย
HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
EARTH SCIENCES
การวิจัยกับวิทยาศาสตร์
RESEARCH AND SCIENCE
ห้องสมุดและความรู้ที่เป็นระบบข้อมูล
LIBRARY AND INFORMANTION SCIENCE
(ศาสตร์สนเทศ)
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วิธีปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุดกระทรวงแรงงาน
(๑) ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง โดยระบบคอมพิวเตอร์ (Web OPAC) หรือติดต่อ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
(๒) หนังสือภายในห้องสมุด ผู้ใช้บริการสามารถหยิบทรัพยากรสารสนเทศจากชั้นได้เอง หรือโดยการ
แนะนาจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ซึง่ ผู้ใช้บริการต้องอ่านหรือศึกษาค้นคว้า ณ บริเวณที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจัดไว้ให้
และเมื่ออ่านหรือศึกษาค้นคว้าเสร็จแล้วให้นามาวางไว้ในที่ทเี่ จ้าหน้าที่ห้องสมุดเตรียมไว้ให้
(๓) การยืมทรัพยากรสารสนเทศออกนอกห้องสมุด ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๓.๑) ต้องเป็นสมาชิกห้องสมุด
(๓.๒) ทุกครั้งที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศ สมาชิกห้องสมุดต้องมาด้วยตนเองทุกครั้ง และให้นา
บัตรสมาชิกห้องสมุดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
(๓.๓) ในการยืมทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะพิมพ์ใบรายการยืม พร้อมวันกาหนดส่งให้แก่
ผู้ใช้บริการ
(๔) ทรัพยากรสารสนเทศ* โดยแต่ละรายการมีกาหนดจานวนและระยะเวลาในการยืม ดังนี้
(๑) หนังสือทั่วไป สิ่งพิมพ์รัฐบาล และหนังสือลักษณะพิเศษ ส่วนกลาง กาหนดเวลายืม
รายการละ ๑๐ วัน ส่วนภูมิภาค รายการละ 20 วัน
(๒) วารสาร ส่วนกลาง กาหนดเวลายืม รายการละ 5 วัน ส่วนภูมิภาค รายการละ 10 วัน
(๓) โสตทัศนวัสดุ กาหนดเวลายืม รายการละ 5 วัน ส่วนภูมิภาค รายการละ 10 วัน
* ทั้ง ๓ ประเภท ยืมรวมกันได้ไม่เกิน ๑๐ รายการ และค่าปรับ ๒ บาท / รายการ / วัน
(๕) เมื่อครบกาหนดเวลายืม ถ้าผู้ยืมมีความประสงค์จะยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อ สามารถยืมต่อได้
อีกไม่เกิน ๑ ครัง้ โดยสามารถดาเนินการได้ ๓ วิธี ดังนี้
วิธีที่ ๑ ผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศมายืมต่อด้วยตนเองที่ห้องสมุด และต้องนาบัตรสมาชิก
ห้องสมุดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
วิธีที่ ๒ ผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศเข้าที่ Web OPAC ของห้องสมุด และเข้ามายืมต่อที่
ข้อมูลสมาชิก
วิธีที่ ๓ ผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศโทรมายืมทรัพยากรสารสนเทศต่อทางโทรศัพท์
(๖) การคืนทรัพยากรสารสนเทศ สามารถดาเนินการได้ดังนี้
(๖.๑) ส่งคืนด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นมาคืนแทนภายในวันกาหนดส่ง
(๖.๒) ส่งคืนด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นมาคืนแทนหลังวันกาหนดส่ง โดยต้องเสียค่าปรับวันละ
๒ บาทต่อ ๑ รายการต่อ ๑ วัน นับแต่วันที่ครบกาหนดส่งเป็นต้นไป โดยไม่นับรวมวันหยุดราชการ
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(๗) เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีสิทธิ์ที่จะเรียกทรัพยากรสารสนเทศคืนจากผู้ยืมก่อนครบกาหนดส่งได้ในกรณี
ต่อไปนี้
(๗.๑) เมื่อมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้ทรัพยากรสารสนเทศนั้นเพื่อประโยชน์ต่อราชการ
(๗.๒) เพื่อการสารวจทรัพยากรสารสนเทศ
(๗.๓) เมื่อมีความจาเป็นอย่างอื่น
ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุด
(๑) ผู้ใช้บริการห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพ
(๒) ผู้ใช้บริการห้องสมุดต้องไม่ส่งเสียงดัง และไม่ปฏิบัติตนเป็นการรบกวนผู้อื่น
(๓) ห้ามผู้ใช้บริการนาอาหาร ของขบเคี้ยว ขนม และน้า/เครื่องดื่มต่าง ๆ เข้ามาในห้องสมุด
(๔) ห้ามผู้ใช้บริการทาความสกปรกภายในบริเวณห้องสมุด
(๕) ห้ามผู้ใช้บริการสูบบุหรี่ในบริเวณห้องสมุด
(๖) ห้ามผู้ใช้บริการทาลายทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดการชารุดหรือเสียหาย ควรใช้ทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภทด้วยความทะนุถนอม ระมัดระวัง ไม่ทาให้ฉีกขาด ชารุดเสียหาย ไม่ขีดเขียน หรือ
พับหน้าสิ่งพิมพ์
(๗) ห้ามผู้ใช้บริการนาทรัพยากรสารสนเทศออกนอกห้องสมุดก่อนได้รับอนุญาต
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่อทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้ยืมต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบสภาพทรัพยากรสารสนเทศก่อนยืมจนกระทั่งส่งคืนให้อยู่ในสภาพเดิมทุกครั้ง
หากมีการชารุดเสียหายเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ห้องสมุดอาจให้ผู้ยืมชดใช้ตามความเหมาะสม
(๒) เมื่อเกิดการสูญหาย ผู้ยืมต้องรับผิดชอบโดยการซื้อมาชดใช้คืน หากไม่สามารถหามา
ทดแทนได้ ต้องเสียค่าปรับเท่าราคาของทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไป รวมทั้งค่าบริการทางเทคนิคห้องสมุด
รายการละ ๕๐ บาท สาหรับทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ปรากฏราคา เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะเป็นผู้ประเมินราคา
เพื่อคิดเป็นเงินค่าปรับ
(๓) ถ้าผู้ยืมไม่ส่งคืนตามวันที่กาหนด ต้องชาระเงินค่าปรับวันละ ๒ บาทต่อ ๑ รายการต่อ
๑ วัน นับแต่วันที่ครบกาหนดส่งเป็นต้นไปโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการ
(๔) เงินที่ได้รับตามความใน ข้อ (๒) และ (๓) ให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดนาส่งกลุ่มงานคลัง
และพัสดุ สานักบริหารกลาง สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(๕) ผู้ใช้ห้องสมุดที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืน ระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุด พิจารณา
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๕.๑) ตักเตือนด้วยวาจา
(๕.๒) เชิญให้ออกนอกห้องสมุด
(๕.๓) ตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด
(๕.๔) รายงานผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ฝ่าฝืน

